KÖZÉRDEKŰ ADAT KÖZZÉTÉTELÉNEK ÉS MEGISMERÉSÉNEK SZABÁLYZATA
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyetemi Tanácsa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.
évi CCIV. törvény (Nftv.), a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.évi CCIV. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet (Nftv. vhr.), az
információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Info tv.), a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes
közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra
vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII.25.) Korm. rendelet rendelkezéseire
hivatkozással a Pázmány Péter Katolikus Egyetem a közérdekű adatok megismerésére irányuló
kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának
rendjét az alábbiakban határozza meg.
I. rész
Általános rendelkezések
A szabályzat hatálya és célja
1. § (1) Jelen szabályzat célja, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (továbbiakban:
Egyetem) meghatározza és elősegítse a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó jog
érvényesülését, a közérdekű adatok igénylésének és teljesítésének rendjét, továbbá a kötelezően
közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét.
(2) A szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni az Egyetem kezelésében lévő közérdekű adatok,
közérdekből nyilvános adatok, valamint az Egyetem feladat- és hatáskörében eljáró személy
neve, feladatköre, munkaköre, vezetői megbízása, a közfeladat ellátásával összefüggő egyéb
személyes adata, valamint azok a személyes adatai felett, amelyek megismerhetőségét törvény
előírja.
(3) A szabályzat hatálya kiterjed az Egyetem minden olyan szervezeti egységére, ahol
közérdekű adatok és közérdekből nyilvános adatok kezelése folyik.
II. rész
A közérdekű adatok közzététele, és megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendje
A közérdekű adatok megismerésének általános szabályai
2. § (1) Az Egyetem lehetővé teszi, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből
nyilvános adatot erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse, kivéve, ha az a minősített
adat védelméről szóló törvény szerinti minősített adat, illetve azt a jogszabályok korlátozzák.
(2) Az Egyetem az Infotv. 1. sz. mellékletében meghatározott, kötelezően közzéteendő adatait
internetes honlapján, digitális formában bárki számára személyazonosítás nélkül,
korlátozásmentesen, kinyomtatható és részleteiben is adatvesztés és torzulás nélkül
kimásolható módon, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából
is díjmentesen teszi közzé.
(3) Az Egyetem feladat- és hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára irányuló eljárás során
készített vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adat a keletkezésétől számított tíz évig
nem nyilvános. Ezen adatok megismerését - az adat megismeréséhez és a megismerhetőség
kizárásához fűződő közérdek súlyának mérlegelésével - az azt kezelő szerv vezetője
engedélyezheti.
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Közérdekű adatok megismerése iránti igény
3. § (1) A közérdekű adat és a közérdekből nyilvános adat megismerése iránt szóban, írásban
vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be.
(2) A szóban teljesített igényeket írásban, feljegyzés formájában kell rögzíteni, legkésőbb a
szóbeli igény előterjesztésétől számított 2 munkanapon belül. A szóbeli igény beérkezésének
napja a szóban előterjesztett igény írásba foglalásának napja.
(3) Az Egyetem az igény benyújtásához kapcsolódóan a pontos elérhetőségeket (levelezési cím,
e-mail cím, telefon) a honlapon, jól elkülönített, bárki számára hozzáférhető és megismerhető
formában közzéteszi.
(4) Amennyiben az igényt nem a honlapon megadott elérhetőségek egyikén
terjesztik elő, a címzettnek haladéktalanul továbbítani kell a Rektori Hivatal, valamint az
adatvédelmi tisztviselő részére.
(5) Az adatigénylő személyes adatai csak annyiban kezelhetők, amennyiben az az adat igény
teljesítéséhez, az igény vizsgálatához, az igény teljesítéséért megállapított költségtérítés
megfizetéséhez szükséges, és csak az Infotv.-ben meghatározott időtartamig. Az adatkezelés
részletszabályait a közérdekű adatigényléshez kapcsolódó adatkezelési tájékoztató tartalmazza.
(6) Az elutasított közérdekű adatigénylő kérelmekről, valamint az elutasítások indokairól az
adatkezelőnek nyilvántartást kell vezetnie, az abban foglaltakról minden évben január 31-ig
tájékoztatnia kell a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot.
A kérelmek vizsgálata
4. § (1) Az adatvédelmi tisztviselő a kérelmet - annak tartalma alapján – legkésőbb az iktatást
követő kettő munkanapon belül megvizsgálja abból a szempontból, hogy
a) tartalmazza az adatigényléshez szükséges minimális feltételeket, így az igénylő nevét,
nem természetes személy igénylő esetén megnevezését, valamint azt az elérhetőséget,
amelyen számára az adatigényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés
megadható,
b) a megismerni kívánt adatok köre pontosan meghatározható-e.
(2) A vizsgálat keretében az a szervezeti egység, amelynek feladatkörét az igény konkrétan
érinti, nyilatkozik arról, hogy
a) szükséges-e az igény pontosítása, és ha igen, milyen szempontok szerint;
b) az igényben megjelölt adat a kezelésében van-e, amennyiben igen, azt mikorra tudja
rendelkezésre bocsátani;
c) az igényelt adat az Egyetem honlapján bárki számára elérhető módon közzétételre
került-e;
d) előreláthatólag szükség lesz-e az Infotv.-ben meghatározott határidő-hosszabbításra;
e) az igénylő által másolatként igényelt dokumentum vagy dokumentumrész
előreláthatólag jelentős terjedelmű-e.
(3) Amennyiben a kérelem vizsgálata során megállapításra kerül, hogy azok nem tartalmazzák
a jogszabályban meghatározott, az igényléshez szükséges minimális adatokat, illetve a
megismerni kívánt adatok köre pontosan nem határozható meg, az Egyetem értesíti az igénylőt
az igény pontosítása céljából.
(4) Amennyiben az igénylő az igény pontosítására irányuló felhívásra 15 napon belül nem
válaszol, az igényt visszavontnak kell tekinteni. Erre az igénylőt a felhívásban figyelmeztetni
kell.
(5) Az adatigénylésnek az Egyetem nem köteles eleget tenni abban a részben, amelyben az
azonos igénylő által egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló adatigényléssel
megegyezik, feltéve, hogy az azonos adatkörbe tartozó adatokban változás nem állt be.
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(6) Ha az igény teljesítéséhez – az Egyetem kezelésében lévő adatok alapulvételével – új adat
előállítása szükséges, az igényt teljesítő szervezeti egység megvizsgálja az igény
teljesíthetőségét. Az Egyetem nem köteles az igény teljesítése érdekében maga előállítani a kért
adatokat, a megismerhetőséget kizárólag a kezelésében lévő adatok tekintetében kell
biztosítania.
Az igényelt adatok összeállítása, az igény teljesítése
5. § (1) Az Egyetem a közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az Egyetemhez való
beérkezést követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban az Infotv. hatályos
rendelkezéseinek megfelelően tesz eleget.
(2) Az igény teljesítésére nyitva álló határidőt az igény beérkezésétől kell számítani.
Amennyiben az igénylés pontosításra szorul, a határidő kezdőnapja a pontosított igény
benyújtásának napja.
(3) Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az
adatigénylés teljesítése az Egyetem alaptevékenységének ellátásához szükséges
munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, az Infotv.-ben meghatározott határidő
egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt az adatvédelmi tisztviselő az
igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatja.
(4) A honlapon közzétett, bárki számára elérhető adatokra irányuló igény esetében –
amennyiben az adategyezőség fennáll – az adatvédelmi tisztviselő az igénylőt tájékoztatja a
közzétett adat nyilvános forrásáról és arról, hogy az igényt ezáltal teljesítettnek kell tekinteni.
(5) Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától
függetlenül az igénylő másolatot kaphat. Az Egyetem az adatigénylés teljesítéséért - az azzal
kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően - költségtérítést állapíthat meg, amelynek
összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatni kell.
(6) Az igénylő a tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül nyilatkozik arról, hogy az
igénylését fenntartja-e. A tájékoztatás megtételétől az igénylő nyilatkozatának az
adatkezelőhöz való beérkezéséig terjedő időtartam az adatigénylés teljesítésének határidejébe
nem számít bele. Ha az igénylő az igényét fenntartja, a költségtérítést 15 napon belül köteles az
egyetem részére megfizetni.
(7) A költségtérítés mértékének meghatározása során az alábbi költségelemek vehetők
figyelembe:
a) az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó költsége,
b) az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó az igénylő részére történő
kézbesítésének költsége, valamint
c) ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, az
adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költsége.
(8) A költségtérítés mértékének megállapítása során az Egyetem a közérdekű adat iránti igény
teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.)
kormányrendeletben foglaltakat kell irányadónak tekintse.
(11) Ha az igénylő az adatokat betekintés útján kívánja megismerni, vagy a másolatokat
személyesen kívánja átvenni, az adatvédelmi tisztviselő felveszi a kapcsolatot az igény
teljesítésében közreműködő szervezeti egységgel és az igénylővel időpont egyeztetése céljából.
Az igénylőnek az igény teljesítésében közreműködő szervezeti egység munkatársa az igény
teljesítésében közreműködő szervezeti egység helyiségében mutatja be az igényelt adatokat. Az
igénylő – az ügyirat részét képező – nyilatkozatban aláírásával elismeri, hogy az iratokba a
helyszínen betekintett, illetve, hogy az igényelt másolatot megkapta. A nyilatkozat elmaradása
esetén a dokumentumok tanulmányozását az igénylő nem kezdheti meg.
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(12) Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot
is tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni.
IV. rész
Átmeneti és záró rendelkezések
6. § (1) Jelen szabályzatot az Egyetemi Tanács 79/2021(XII. 07.) számú határozatával
elfogadta.
(2) Jelen szabályzat 2021. december 15. napján lép hatályba.

Budapest, 2021. december

Dr. Kuminetz Géza
Rektor
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